Komunikační brána LGAC-KNX

BES-GW632200
Základní popis
Komunikační brána BES-GW632200 je zařízení
používané pro ovládání rozhraní mezi vlastním
protokolem LG HVAC a KNX zařízeními. Integrace
klimatizačních systémů společnosti LG se
systémem KNX se provádí pomocí snadným
přímým napojením na sběrnici RS485 venkovních
jednotek LG. Brána umožňuje ovládat systém
HVAC s až 64 vnitřními jednotkami připojenými k 1
venkovní jednotce. Pro každou vnitřní jednotku
individuálně, umožňuje brána ovládat nejběžnější
funkce jako požadovaná teplota, naměřená teplota,
pracovní režim (chlazení, topení, ventilátor, suchý
a automatický režim) a rychlost ventilátoru (nízká,
střední a vysoká).

Montáž/velikost

DIN lišta/6 modulů

Rozsah okolní
teploty

Skladování: od -30ºC do 60ºC /

Normativní úprava

Podle směrnic o elektromagnetické
kompatibilitě a nízkonapěťových
zařízeních. EN 50090-2-2/UNE-EN
61000- 6-3:2007/UNE-EN 61000-61:2007/UNE-EN 61010-1.

Provoz: od -10ºC do 55ºC /

Přeprava: od -30 ºC do 60 ºC

Instalace

Charakteristika




Ovládání až 64 vnitřních jednotek připojených
k 1 venkovní jednotce
Plné funkce pro každou jednotku: nastavení,
měření, pracovní režim, režim ventilátoru a
zpětné vazby při selhání
Kompatibilní systémy LG: v některých
případech vyžaduje integrace instalaci
přídavné karty ve venkovních jednotkách
systému LG, typ přídavné karty závisí na
výrobní řadě používaných
vnitřních jednotek:
Systémy pro vytápění,
ventilaci a klimatizaci HVAC
Multi V plus
Multi V sync
Multi V space

Adaptér
PMNFP14A0 (16 vnitřních
jednotek) nebo PMNFP14A1 (64
vnitřních jednotek).

Single A, Multi

PMNFP14A0

Eco-V

PHNFP14A0

Multi V plus II
Multi V sync II
Multi V space II, Multi V mini

Nevyžaduje se žádná další karta

Připomínky
Napájejte nízkonapěťové vedení (KNX sběrnice a
vstupy) v rozvodech odděleně od napájení (230V)
a výstupů pro zajištění dostatečné izolace a
zabránění rušení. Nepřipojujte napájecí napětí
(230V) nebo jakékoli jiné externí napětí na
kterékoliv místo sběrnice nebo vstupy KNX.

QR Kód

Technické informace
Hlavní napájecí zdroj
Max. spotřeba
energie
Napájení KNX
Proudová spotřeba
Připojení

230 V AC
0,5 W / 230 V AC.
29 V DC ze sběrnice KNX BUS.
1 mA ze sběrnice KNX BUS.
Připojovací svorka sběrnice KNX
Připojovací svorka sběrnice KNX
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